
Centrale legt wensen ouderen op tafel 
 
Het bestuur van de Centrale van Ouderenverenigingen (in Venray zijn 4500 ouderen lid van een bij 
de Centrale aangesloten ouderenvereniging) heeft over voor senioren belangrijke onderwerpen 
vragen voorgelegd aan de politieke partijen die volgend jaar deelnemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. De Centrale hoopt dat deze items in de verkiezingsprogramma’s in 
Venray worden opgenomen als beleidspunten voor de komende vier jaar. 
 
Wonen 
1. Op welke initiatieven van u mogen wij rekenen opdat in de komende raadsperiode meer 
betaalbare en passende huisvesting voor ouderen 
beschikbaar komt? 
- Kunt u aangeven welke mogelijkheden u op korte en op 
lange termijn hiertoe ziet, ook in de kerkdorpen 
(bijvoorbeeld groepswonen en hofjes (zie foto))? 
- Wat kan gedaan worden om te bevorderen dat 
vrijkomende woningen toegewezen worden aan ouderen 
die in de dorpen willen blijven wonen. Hoe kan de rol van 
plaatselijke verenigingen daarin versterkt worden? 
- Kan naar uw mening een aanpassing in het huidige 
toewijzingsbeleid van beschikbare seniorenwoningen 
hierin een bijdrage leveren en wat zou naar uw mening de 
rol van de gemeente moeten zijn om dit te bevorderen? 
 
Zorg 
2. Algemeen bekend is dat eenzaamheid van (alleenstaande) ouderen een groeiend probleem is. 
- Hoe denkt u dit te gaan bestrijden en burgerinitiatieven in deze te stimuleren en te ondersteunen? 
- Ziet u bijvoorbeeld mogelijkheden om deze groep meer in de samenleving te betrekken door het 
realiseren van betaalbare ontmoetingsplekken? 
 
3. Voor de verzorging van ouderen zal vaker een beroep worden gedaan op mantelzorgers. De 
druk op deze groep neemt toe. Om deze groep te ontlasten zal de vraag naar respijtzorg groeien. 
- Welke initiatieven kunnen wij van u verwachten om deze groep te ondersteunen en meer gebruik 
van respijtzorg mogelijk te maken? 
- Welke mogelijkheden ziet u om mantelzorgwoningen te faciliteren voor in- of nabij wonende 
zorgvragers? 
 
Algemeen 
4. Ziet u speciale aandachtspunten voor senioren bij wonen, vervoer, wandel- en fietspaden, 
toegankelijkheid van gebouwen en inrichting van de openbare ruimte? 
 
5. Ziet u mogelijkheden voor wat betreft gemeentelijke heffingen, toeslagen en (belasting-) 
vrijstellingen binnen de bestaande gemeentelijke regelingen voor senioren met een te beperkt 
inkomen? 
 
6. Heeft, in uw ogen, het Berenschot-traject naar een gemeente-brede Inclusie-agenda ook 
gevolgen voor senioren? Graag vernemen wij welke aandacht deze en andere belangrijke 
onderwerpen voor senioren in uw huidige partijprogramma hebben gekregen. 
- Stonden deze onderwerpen ook al in uw partijprogramma voor de verkiezingen van 2018? 
- Welke concrete stappen konden op deze gebieden de afgelopen jaren worden gezet? 
- Welke concrete maatregelen wilt u de komende raadsperiode voorstellen? 
 
De Centrale zal straks de verkiezingsprogramma’s beoordelen op wat de partijen hierover beloven 
of nastreven. 


